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Amplify our voice (versterk onze stem)
door Dick Couvée
Amplify our voice. Dat was het klemmende

Rotterdams theater voor participatief toneel, dat

beroep, dat een zwarte, inmiddels 50 jarige

al jaren samenwerkt met de Pauluskerk. Toneel,

man vanmiddag op ons deed. Een van de vele

dat is gebouwd uit de verhalen van de mensen,

mensen zonder verblijfspapieren in Nederland.

die ongedocumenteerd zijn, ook bezoekers van

Hij was 21 jaar toen hij in Nederland aankwam,

de Pauluskerk. Toneel, dat ook door hen zelf

vertelde hij. Een jonge man. En bijgevolg al 29

wordt uitgevoerd. Het publiek wordt uitgedaagd

jaar hier, jaren ouder geworden nu. Een half

zich in hun verhalen en situatie te verplaatsen,

leven, maar dan zonder werk, zonder inkomen,

hoe moeilijk of schurend dat ook is. Toen de

zonder welk uitzicht of perspectief dan ook op

voorstellingen vanwege corona niet door konden

anders of beter. Het is bijna niet voorstelbaar wat

gaan, koos men voor een andere opzet. Een

zoiets met een mens doet. Als voorbeeld van

“Schaduwmuseum” met een tentoonstelling

hoe hij zich voelde koos hij uit de voorwerpen,

“Mensen en Papieren”. Met teksten, verhalen

die we moesten laten zien als beeld van wat de

en kunstwerken van de mensen zelf. “Kom,

tentoonstelling met ons deed, het allerkleinste

ervaar en onderzoek de taal, het systeem en

stoeltje. Klein, nietig, van nul en generlei waarde,

de mens achter het label ongedocumenteerd”.

zo was hij zich geleidelijk aan gaan voelen. Een

Dat was de oproep aan elke bezoeker. Wie de

mens met een leven dat er in geen enkel opzicht

tentoonstelling op zich in liet werken, liepen de

toe doet. One of those lives that do not matter.

rillingen over de rug. Dat was in ieder geval wat

Het is misschien wel het ergste, dat een mens

mij overkwam, ook al ben ik toch geen groentje

kan overkomen. Of juist worden aangedaan.

meer in ongedocumenteerden land.

En toch is dat precies wat er op veel grotere
schaal gebeurt in Nederland met mensen zonder

Stel je voor: mensen in Nederland, mensen

verblijfspapieren, met ongedocumenteerden.

zoals wij. Een grote groep mensen met talenten

Irreguliere migranten, zoals ze in het jargon

en mogelijkheden. Maar ook met een label.

ook wel worden genoemd. Of ook: al of niet

Ongedocumenteerd. Een label dat wij erop

uitgeprocedeerde asielzoekers.

plakken, democratisch gelegitimeerd. Duizenden
mensen, die veroordeeld zijn tot een leven

Amplify our voice. Het was het slot van een

buiten ons normale systeem. Jarenlang. Zij

bezoek aan een aangrijpende tentoonstelling in

zijn namelijk geen burgers. Zelfs niet tweede

de ruimten van Theater Formaat. Formaat is een

of derderangs, zoals de arbeidsmigranten

uit Midden- en Oost-Europa. Zij zijn niets.

onlangs versterkt uit een onverdachte hoek.

Zij hebben geen status. Zij zijn er wel, maar

In opdracht van het kabinet deed oud-minister

bestaan niet. Zij mogen niet werken voor de kost.

Donner onderzoek naar de asielproblematiek

Hebben dus geen inkomen en kunnen dus niet

in Nederland. Het rapport heet: “Terechte zorg,

zelf in hun onderhoud voorzien. Veroordeeld

verkeerd aanknopingspunt”. Donner pleit ervoor

tot een leven onder de oppervlakte, jarenlang

fors van groef te veranderen, als het gaat om

in de schemerzone van de samenleving,

vluchtelingen en asielzoekers. Volgens hem zijn

economisch, sociaal, spiritueel en moreel. En,

veel asielzoekers helemaal geen vluchtelingen

als je pech hebt, detentie. In detentiecentrum

in de klassieke zin. Het is niet asielproblematiek,

Zestienhoven of elders. Vaak meerdere keren

die hier in veel gevallen aan de orde is. Maar

maanden achter elkaar in het gevang, als was je

iets totaal anders. Volgens Donner gaat het

een misdadiger. Terwijl je niets hebt misdreven

om een hedendaagse vorm van de trek van

in de strafrechtelijke zin. Het niet hebben

het platteland naar de stad. Die is al heel oud

van verblijfspapieren is in Nederland is geen

en gaat niet om leven en dood, maar om het

strafbaar feit. En dat alles, omdat politiek Den

zich verwerven van een beter bestaan. Verlaat

Haag denkt, dat mensen vanzelf het land zullen

dus de huidige groef, zeg ik. Bouw heel het

verlaten, als je hen het leven maar goed genoeg

bouwwerk van de benadering van asielzoekers/

onmogelijk maakt. Dat dat niet waar is, kan elke

arbeidsmigranten om naar dat model. Veroordeel

vluchtelingenmedewerker je zo vertellen. Op

mensen niet langer tot een jarenlang bestaan in

basis van de feiten.

nietigheid en ledigheid. Stop met het eindeloze
checken van de vluchtverhalen en de eindeloze

Amplify our voice. Een noodkreet vanuit de

procedures. Geef mensen verantwoordelijkheid

diepten van ellende. Man-made ellende. Niet

voor zichzelf en anderen, zodra zij hier arriveren.

God- of lot-made. In het zogenaamd fatsoenlijke

Werk, opleiding, woning, op basis van een

Nederland. Doordat politiek Den Haag al

tijdelijke verblijfsstatus. En geef ondertussen snel

jaren in dezelfde, hopeloze groef zit, als het

uitsluitsel over een al of niet definitieve status.

gaat om vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Over amplify our voice gesproken.

Amplify our voice. Wie weet werd hun stem

Overzicht kerkdiensten
Iedereen is welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen. Deze worden
online uitgezonden op tijdstip van aanvang, maar zijn ook op een later tijdstip te beluisteren via de website
kerkdienstgemist.nl. In verband met Corona zijn we voorzichtig met het zingen tijdens de diensten.
Iedereen mag meeneuriën, luisteren mag ook. Slechts enkele mensen uit de kerkgangers die zich hebben
opgegeven zingen op plaatsen die voor hen en de anderen veilig zijn. Dit wordt op zondagmorgen ter
plekke spontaan geregeld. Voorzichtigheid is wijsheid nu, ook met het zingen, maar een kerkdienst
helemaal zonder muziek en zang lijkt op een hemel zonder engelen.
		
Zondag 6 september
Voorganger ds. Dick Couvée
Aanmelding verplicht. Opgeven bij Jan Blankers via:
janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. Vol is vol.

10.30 uur

		
Zondag 13 september

10:30 uur

Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd, m.m.v. Annemarie Smith (harp).
Zondag 20 september

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de
Pastoraatsgroep.
Zondag 27 september

10:30 uur

Voorganger ds. Paulien Matze. Muziekdienst met combo.
Aanmelding verplicht. Opgeven bij Jan Blankers via:
janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. Vol is vol.
Elke vrijdagavond

20:00 uur

Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.
Open Huis

Maandag t/m vrijdag

09:00 - 16:30 en 18:15 - 21:00 uur

De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die
daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terechtkunnen.
Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.
Welkomstbalie

Maandag t/m vrijdag

(bij de ingang)

Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.

09:00 - 17:00 uur

Kerkcafé

Maandag t/m vrijdag

12:00 - 13:00 uur

Eet huis

Maandag t/m vrijdag

17:00 - 18:00 uur

L unchroom

I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten.
De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.

Fiet senwe rkp laa ts
Kledinghu is

I.v.m. Corona blijft de fietsenwerkplaats voorlopig dicht.
Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag

09:00 - 16:00 uur

Kleding te koop voor een klein prijsje.
Kapper

Elke woensdagochtend

10:00 - 12:30 uur

Gratis knipbeurt. (Even vragen bij het Welkom waar de kapper te vinden is.)
Naaiatelier

Maandag 7 en 21 september

13:30 - 16:00 uur

Laat je kleding verstellen of maak mooie nieuwe dingen van (gebruikte) stoffen.
Taallessen

Woensdag: Engels (gevorderden)

(tijden: zie website)

Donderdag: Nederlands (gevorderden), Engels (beginners), Spaans
In verband met Corona vinden alle Kunst & Cultuur-activiteiten plaats in de kerkzaal.
Tijdens de activiteiten gelden de actuele coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en
hygiënevoorschriften.			
Open Atelier

Maandag en donderdag

13:30 - 16:00 uur

Maandag met Marcha van den Hurk en donderdag met Ilse van der Laan.
Theateratelier

Elke dinsdag

13:00 - 16:00 uur

Met Augustina van Formaat maken we theater van dagelijkse arvaringen.
Elke woensdag

13:00 - 16:00 uur

Theateratelier voor ongedocumenteerden. Start 16 september op locatie bij
Formaat, Westzeedijk 513. We beginnen altijd met een gezamenlijke lunch.
Schrijverscafé

Iedere woensdag met Lies van Bommel

11:00 - 12:00 uur

Gitaarles

Elke dinsdag

19:00 - 20:30 uur

Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen
of dit al (een beetje) kan. Er zijn gitaren aanwezig. Gratis toegang.

		
Zanggroep

Elke woensdagmiddag

14:00 - 15:30 uur

Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in ’t Engels en Nederlands,
en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.		
Percussieles

Iedere woensdag

19:00 - 20:30 uur

Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt.

Er zijn trommels aanwezig. Toegang is gratis.		
Muziekavond

Donderdag 10 september

19:30 uur

M.m.v. Regien Boerrigter, piano (Sonate in A van Franz Schubert) en

Jan Blankers, orgel (o.a. Scheidemann en Bach).		
Seniorenconvent

Woensdag 23 september (in de nis van de kerkzaal)

10:30 uur

Geen speciale gast, maar een ontmoeting voor de senioren onderling, die
elkaar vertellen hoe ze deze afgelopen maanden beleefd hebben.

Leerhuis

Dinsdag 29 september

19:25 - 21:25 uur

Sjabbat Metsorá (‘De kwaal of ziekte Tsara’at’), sidra Lev. 14:1 - 15:33,
haftara: 2 Kon. 7:3-20, over de Redding van Samaria.
Mindfulness

Iedere donderdag in de kerkzaal

13:30 - 15:00 uur

Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder
erover te oordelen. Iedereen is welkom!
Yogales

In september is er geen Yogales. Hopelijk weer in oktober.

Sportactiviteiten

In september zijn er geen Sportactiviteiten. Hopelijk weer in oktober.

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/
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